
 
 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 



Milí študenti. Po prežitých prázdninách sme opäť zasadli do školských lavíc. 

 

Ani sme sa nenazdali a onedlho nás čaká odmena za 1. polrok šk. roka 2012/2013. 

 

Redakčná rada tiež nezaostávala a pripravila pre Vás už 5 číslo školského časopisu- Mladý 

technik, ktorý sa nesie v duchu začiatku nového školského roka a tak isto v duchu Vianoc. 

 

Prajeme Vám veľa šťastia, síl a hlavne pevné nervy v novom začatom školskom roku. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



Každý školský rok je pre niekoho z nás niečím výnimočný. Niekto odíde, niekto 
zase príde. Určite Vám blúdi v hlave myšlienka aký tento rok bude? Čo Vás čaká? 
Bude to desať mesiacov krvi potenia, strachu, ale aj radosti v laviciach tejto 
školy? Čakajú Vás dni kedy budete musieť veľa makať a ukázať svetu ´´ My na to 
máme ´´. Ale čakajú Vás aj riaditeľské voľná ´´ možno ´´ a mnohé akcie pravda ak 
si ich zaslúžite. 
 
Dúfam, že zažijete len príjemné okamihy Vášho vzdelávania, upevníte vzťahy 
medzi učiteľmi i žiakmi a budete sa tešiť z dobrých výsledkov Vašej práce. Otvára 
sa Vám priestor na to, aby ste si mohli lepšie uvedomiť to pozitívne, čo so sebou 
nový školský rok prináša. 
          
          ž. Petra Šuhajdová III.Ak 

 

 



 

 

 

 





Dávid Králik: Príbeh jedného „loosera“ 

Už na základke ma triedna zhodnotila ako debila, ktorý je predurčený na kariéru murára a to sa 

so mnou tiahlo až do deviatky. Bol som...Ako to vraví moja dcéra? „Looser?“... Lenže, prešlo 

pár rokov a je zo mňa celkom iný človek. Ľudia si ma vážia, volajú ma na konferencie, píšem do 

rôznych odborných i laických časopisov, robím speakera, prednášam, hodnotím projekty, 

s priateľmi zakladám vlastnú školu, rozbieham s jedným bláznom iniciatívu iní-alternatíva k 

rutine (www.ini.sk) a dokonca mi čochvíľa vyjde rozprávková knižka. Predstavte si tú absurditu. 

Triedny hlupák a „outsider“ sa stane uznávaným, váženým a úspešným človekom. Svet je celý 

naruby! 

„Ako je to možné?“ spýtal by sa jeden. Nuž, stalo sa to celkom náhodou a neplánovane. Vo 

svojom voľnom čase som organizoval rozličné športové a kultúrne podujatia, realizoval som 

s deckami všakovaké akcie a výlety, hľadal cesty, ako decká zaujať netradičnými prejavmi počas 

vyučovania i mimo neho. Všetky tie vyššie spomínané aktivity rozvíjali moje komunikačné 

a prezentačné schopnosti, tiež ma nútili efektívne pracovať s ľuďmi a organizovať ich 

prácu, aby sme všetko stihli (čo sa nám prirodzene nie vždy podarilo :), oprášil som svoju 

detskú fantáziu a prezliekol ju do odevu s názvom kreativita, no a napokon to hlavné, naučil 

som sa motivovať seba i druhých, aby sme ako tím, v konečnom dôsledku podali nadľudské 

výkony. A dnes som tým, kým som ;) 

Prečo vám toto všetko rozprávam(píšem)? Lebo práve tie zručnosti, ktoré som ja získal v 

bežnom živote, máte vy možnosť nadobudnúť v rámci národného projektu KomPrax – 

Kompetencie pre prax (www.komprax.sk). Pravdepodobne tajne dúfam, že vás môj príbeh bude 

inšpirovať...Držím vám všetkým palce... (Sem si dopíšte svoj vlastný príbeh)... 

adios  

Mgr. Dávid Králik 

Autor v minulosti viedol kampaň „Uznanie“ v rámci národného projektu KomPrax – 

kompetencie pre prax, momentálne pracuje na vytvorení siete kvalitnejších stredných škôl.  

A práve Iuventa je miesto, kde ťa podporia! 

„Podporujeme mladých ľudí, aby poznali, vedeli a mohli využívať príležitosti pre kvalitnejší 

život.“ 

Misia IUVENTY 

 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia priamo riadená 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Svojmu modernému smerovaniu vďačí 

v mnohom Európskej únii. Venuje sa predovšetkým práci s mládežou mimo školského 

a rodinného prostredia a snaží sa o výchovu aktívnej mládeže, ktorá bude raz schopná uplatniť sa 

v budúcom živote. Svojimi programami dáva množstvo rôznych príležitostí pre mládež 

talentovanú, cestovania chtivú alebo štúdia žiaducu. Jednoducho povedané: IUVENTA sa 

zaujíma o to, čo mladí ľudia potrebujú a následne pracuje na tom, aby vedeli o možnostiach ako 

to dosiahnuť. Cieľovou skupinou IUVENTY sú mladí ľudia vo veku od 13 do 30 rokov  

IUVENTA je jedinou štátnou inštitúciou v našej krajine, ktorá sa venuje práci 

s mládežou. Samozrejme spolupracuje s centrami voľného času  a mimovládnymi organizáciami 

a oslovuje v niektorých programoch a projektoch priamo aj školy. Do povedomia študentov sme 

by chceli dostať tri hlavné projekty, ktoré zastrešujeme a do ktorých sa môžu zapojiť aj Vaši 

študenti. 

http://www.ini.sk/
http://www.komprax.sk/


 

Aktuálny projekt IUVENTY – KomPrax (Kompetencie pre prax)  sa snaží zlepšiť 

kompetencie mladých ľudí, ktoré nenadobudnú počas školskej dochádzky. Mladí ľudia priamo 

tvoria a organizujú malé projekty, v ktorých si precvičia svoje schopnosti, mnoho sa naučia 

a robia niečo prospešné pre svoje okolie. Tým sa môžu výrazne posunúť ďalej aj pri hľadaní si 

zamestnania a vôbec pri uplatnení sa na trhu práce.  Všetky bližšie informácie nájdete na 

www.komprax.sk alebo na interaktívnej FB stránke: http://www.facebook.com/komprax. 

 

Asi „najeurópskejším“ zo všetkých programov či akcií je práve Mládež v akcii. Bol 

zriadený Európskou komisiou, Európskym parlamentom a členskými štátmi Európskej únie a  je 

určený mládeži od 13 – 30 rokov, predovšetkým však mladým ľuďom vo veku od 15 do 28 

rokov a zameriava sa na podporu aktívneho občianstva mladých ľudí, povzbudenie tolerancie 

medzi mladými ľuďmi, podporenie vzájomného porozumenia mladých ľudí atď. Na stránke 

www.mladezvakcii.sk si nájdete všetky informácie o tomto projekte a v  prípade záujmu Vám 

veľmi radi poradíme aj na FB stránke http://www.facebook.com/mladezvakcii. 

 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže skrýva v sebe obrovský potenciál. Potenciál 

organizácie, ktorá je tu predovšetkým pre mladých ľudí a tých, ktorí s nimi pracujú. 

V maximálnej možnej miere pracuje na tom, aby mládež poznala svoje možnosti a efektívne ich 

vedela využiť. Zastrešuje projekty, programy, pomáha mladým cestovať za poznaním, získavať 

zručnosti potrebné pre prax a teda aj ich neskoré uplatnenie na trhu práce a nevynecháva ani 

skupinu talentovaných ľudí. 

http://www.komprax.sk/
http://www.facebook.com/komprax
http://www.mladezvakcii.sk/
http://www.facebook.com/mladezvakcii


Predsavzatie láskavého srdca 

 

Ticho sa k nám zakrádajú  najkrajšie sviatky v roku. 

Prichádza práve tvoja chvíľa. 

Otvor svoje srdce zahalené v radosti či v smútku. 

Zdvihni zrak, pousmej sa bez starostí, bez zármutku. 

 

Vianoce sú nádherným  obdobím  úprimnej lásky a pokoja. 

Aspoň v tento  vzácny čas, 

každý jeden z nás, 

mal by pochopiť: 

„Zlé myšlienky, nevraživosť? Tie  za to nestoja!“ 

 

Objatím, milým  slovom možno dosiahneš viac, 

než si dokážeš predstaviť. 

Veď kto vie dušu pohladiť, 

city v ne j prebudiť, 

úsmevy vyčariť, 

ten nech sa nedá nikým zastaviť! 

On najlepšie vie: 

„Chcem niečo k lepšiemu pozmeniť.“ 

Skutkami odpovie. 

 

Srdečnosť  je prekrásne  predsavzatie 

Ona zmení tvoj život i celé tvoje bytie. 

         ž. II. Ak A. M.  Poledňová 



 

OLYMPIÁDA V CUDZÍCH JAZYKOCH

Dňa 14.12.2012  sa na našej škole konali školské kolá olympiád z anglického a nemeckého 

jazyka. Výsledky boli nasledovné: 

Anglický jazyk 

1. miesto  Jozef Mláka IV.C 

2. miesto Lukáš Jarotta IV.C 

3. miesto Andrej Drobúl IV.C 

 

Nemecký jazyk 

1. miesto Simona Staňová IV.E 

2. miesto Dalibor Belica III.C 

3. miesto Eduard Mojš IV.C 

 

Všetkým uvedeným gratulujeme a postupujúcim držíme palce v ďalšom kole! 

 



Predvianočný deň 

 

 Posledný kalendárny deň v škole sme sa neučili, ale prežili sme ho každý podľa svojich záujmov. 

Žiaci si mali možnosť vybrať a vymyslieť, čo by chceli v tento deň robiť. V ponuke boli nakoniec tieto 

aktivity: sálový futbal, turnaj v pokri, zážitková beseda o Izraeli, spoločenské hry, sledovanie rozprávok, 

filmov, dokumentov, koncertu, varenie punču, či  predajná burza.  

V sálovom futbale chlapci prejavili nielen svoje nadanie, ale aj súťaživosť a kolegialitu. Po napínavom 

finále boli výsledky nasledovné: 

I. miesto II.A  

II. miesto IV.C 

III. miesto I.C 

Všetkým srdečne blahoželáme. 

V predajnej burze boli v ponuke rozmanité predmety, ktoré priniesli všetci, ktorí chceli pomôcť. Pod 

dozorom Ing. Krevovej a Mgr. Godiša sa napokon podarilo všetko predať a výťažok z burzy poputuje do 

detského domova v Ružomberku. Všetkým, ktorí predávali i kupovali ďakujeme. Okrem toho patrí vďaka 

i Erike Oštadnickej a Andrei Vančovej z II. Ak triedy, ktoré priniesli i veci pre deti do detského domova. 

Veríme sa nám s rovnakým úspechom podarí zorganizovať podobnú aktivitu i na budúci školský rok.  

                                       Ing. G. Hazuchová 

 



 

 



 

 

 

 



Mikuláš 

 

 Aj v tomto školskom roku bol na našej škole Mikuláš. Navštívil nielen hlavnú budovu na 

Sládkovičovej ulici, ale aj dielne a pracovisko odborného výcviku na Mondi, a. s. Žiaci sa potešili nielen 

preto, že sa nemuseli učiť, ale aj preto lebo dostali sladké odmeny.  

 

 

 



    Rozhovor s riaditeľom školy Mgr. V. Pančíkom1.  

Dobrý deň. Chceli by sme vedieť, ako ste boli spokojný s priebehom sťahovania na 

Sládkovičovu z Bystrickej cesty? 

Začali sme sa sťahovať v júni, hlavne s učebňami, s kabinetmi a zborovňú z Bystrickej cesty na 

Sládkovičovu a mysleli sme, že aj celý úsek, riaditeľstvo aj ekonomiku presťahujeme počas prázdnin. Žiaľ 

prišla tá nešťastná udalosť, kedy veterná smršť strhla strechu z budovy na Sládkovičovej ulici, takže sa to 

všetko posúvalo. Celá rekonštrukcia sa natiahla, a tak sťahovanie trvalo až do konca októbra. 

 2. Myslíte, že by sa mohlo spríjemniť prostredie na škole (napr. nejaké lavičky na chodbách, 

automat na teplé nápoje...) ? 

Všetko sa dá, chceme to robiť, len sme zatiaľ museli čo najrýchlejšie rozbehnúť vyučovanie. Ešte stále 

sme v počiatkoch. Rozhodne myslíme na bufet. Výberové konanie na prenájom bufetu je už vypísané, 

pretože ten, ktorý sme mali (provizórny) sa neosvedčil. Tak isto rozmýšľame o lepších priestoroch hlavne 

na chodbách a cez voľné hodiny. Už sa v podstate zariaďuje miestnosť pre žiakov počas voľných hodín 

vedľa zborovne, oproti bufetu. Čo sa týka automatu, boli sme v rokovaní so štvrtákom, ktorý chcel dať 

automat na teplé nápoje (dole pri jedálni), ale pravdepodobne sa to zrealizuje po určitom výbere. 

Iniciatíve sa medze nekladú, ale musia ľudia konať. Do 22. decembra sa majú prihlásiť do výberového 

konania  na prenájom bufetu, no nevieme či sa niekto prihlási, pretože sa im zdá, že náklady sú vysoké, 

ale my musíme vykázať náklady za energie, a nájom za meter štvorcový. 

3. Myslíte si, že by sa niekedy usporiadal študentský ples ? 

Ja sa takýmto aktivitám nebránim, len máme málo dievčat, takže neviem, či by to malo ten výsledný 

efekt, ako pri zmiešanej škole. A zase nemáme priestory, aby si tu každý pozýval ešte aj partnerov a 

partnerky, nie sú na to podmienky. Ja skôr chcem, ako som už avizoval pred 2 rokmi keď som nastúpil za 

riaditeľa, aby sa stužková slávnosť povýšila na jeden maturitný ples. Zatiaľ sa mi to za 2 roky nedarilo, 

pretože žiaci chcú mať stužkové samostatne.



 Rozhovor s pani zástupkyňou E.Böhmovou 

 

Dobrý deň, ako vnímate vy ako zástupkyňa spojenie a presťahovanie študentov a personálu 

z Bystrickej cesty na Sládkovičovu ulicu? 

Myslím si, že veľmi zhustil počet ľudí. Je tu úplne iný systém a žiaci pritom nemajú svoje vlastné triedy, 

čo je nevýhoda. Veľmi nás to mrzí, ale bohužiaľ inak sa to nedá. 

I keď si dovolím podotknúť, že je to o trocha lepšie a výhodnejšie, pretože na škole je teraz menej 
vandalizmu a učiteľ si aj čosi oddýchne (keď je ich tu o niečo viac). Mám tu skvelú kolegyňu Z. 

Karčákovú, s ktorou je skvelá spolupráca. Takže si vždy pomáhame keď je treba. 

Samozrejme je to už o čosi náročnejšie, ale hlavné je, že sme už konečne všetci pokope. Tak isto 
chceme, aby sa žiaci správali korektne a nepoškodzovali veci na škole, pretože veľakrát sa nám stalo, že 

sme museli dávať veci opravovať, alebo kupovať nové a škola nemá dostatok financií na to, aby mohla 

s nimi rozhadzovať. 

Najlepšie bude, aby sa dodržiavali pravidlá v škole a budeme sa všetci omnoho lepšie cítiť.  

 



Učíme sa podnikať - Študentská     

spoločnosť TRICES 

 

Naša študentská spoločnosť bola založená na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 12.12.2012.  

Jej úlohou je naučiť sa podnikať simulovaním činnosti akciovej spoločnosti. Zvolili sme si názov 

TRICES,  ktorý vychádza z názvu našej triedy (III. CS). Predali sme akcie, za ktoré sme získali 

počiatočný kapitál. Zatiaľ sme sa zaoberali vianočnými pozdravmi a vianočným punčom,  ktorý 

dopadol výborne. Ďalej plánujeme tvorbu prednášok o drogách a závislosti na alkohole. Ďalšie 

pôsobenie firmy prispôsobíme našim možnostiam a dopytu na škole. 

         

Ján Pevala, prezident 

  



  



Stužkové slávnosti  

Ako každý školský rok, tak aj tento, sa na našej škole konali stužkové slávnosti. Žiaci si tento deň veľmi 
vychutnávali a zabávali. 

 Teraz ich však čaká tvrdá drina pred najťažšou skúškou- SKÚŠKOU DOSPELOSTI. Prajeme im, aby 

vydržali a šťastne ukončili posledný rok na tejto škole. 

 

09. 11. 2012- Komerčný pracovník v doprave 

10. 11. 2012- Technické lýceum  

16. 11. 2012- Mechanik- elektrotechnik  

30. 11. 2012- Mechanik strojov a zariadení 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


